
                                                     číslo dodatku: IROP-D2-302021H661-221-10 
  

                                                                      
 

 

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H661-221-10 zo dňa 23.11.2017 

(ďalej len „Dodatok“ ) 

je uzavretý medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 26 

poštová adresa  pre agendu súvisiacu s projektom : Račianska 153/A, P. O. BOX 1,  

830 03  Bratislava 33, Slovenská republika 

IČO: 00156621 

konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka 

 

v zastúpení   

názov:  Trnavský samosprávny kraj 

sídlo: Starohájska 10, 917 01  Trnava  

IČO: 37836901 

konajúci:  Mgr. Jozef Viskupič, predseda 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní 

časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Obec Horné Orešany 

sídlo: Horné Orešany 190, 919 03  Horné Orešany 

zapísaný v: Štatistickom úrade Slovenskej republiky, právna forma 801 Obec 

konajúci: Jarmila Petrovičová, starostka  

IČO: 00312533 

DIČ: 2021133785 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-Z-302021H661-221-10 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom  
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a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  

v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku. 

 

Čl. II 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle 

tohto Dodatku mení nasledovne: 

 

2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 

„PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 

„KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE´“, Čl. 5 

„OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu 

aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo 

dňa 30.04.2018, ktoré znie nasledovne: 

„PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení 

žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal 

rozhodnutie o schválení žiadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie NFP č. NFP302020H661 zo dňa 14.9.2017, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 

vzťahom súkromnoprávnym.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

3 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 

žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, 

že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 

bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa 

používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa 

aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred 

podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 

použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 

začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 

alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 

ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné 

podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne 

procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, 

ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi 

Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má 

prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu  :  Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany  

   - prístavba 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021H661 

Miesto realizácie projektu :  Obec Horné Orešany 

 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC221-2016-10 

 Použitý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ďalej ako „Projekt“). 
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2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným 

službám 

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 

 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia 

Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 

Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 

v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 

NFP 

 

 

 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky 

Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 

zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 

odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je 

Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie 

jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 

udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 

s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 



5 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 

a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 

Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 

teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa 

písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie 

adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, 

s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude 

vyplývať iná inštrukcia. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 

Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 
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počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 203 210,75 

EUR (slovom: dvestotritisíc dvestodesať eur a sedemdesiatpäť centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 193 050,21 EUR (slovom: 

stodeväťdesiattritisíc päťdesiat eur a dvadsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % 

z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. 

písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 

percent), čo predstavuje sumu 10 160,54 EUR (slovom: desaťtisíc 

stošesťdesiat eur a päťdesiatštyri centov)  z  Celkových oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto 

článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ 

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude 

skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 

služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od 

posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 

uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa 

článku 14 VZP. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
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e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 

3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 

financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 

povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 

ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 

uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 

ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 
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zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou,  alebo v elektronickej podobe 

podľa odseku 4.2 tohto článku. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-

mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného 

portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 

o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická 

komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej 

komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických 

podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako 

preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce 

sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 

strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej 

podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je 

možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 

odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do 

dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 

deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 

Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 

na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 

doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo 

k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, 

tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch 

kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 

z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek  

6 Zákona o finančnej kontrole  a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, 

že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou 

zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni. 
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4.6  V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom 

ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 

verejnej časti ITMS2014+.  

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 

strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 

doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 

nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie 

doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 

riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 

spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 

doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 

technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 

čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 

za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 

mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom  

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže 

Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 

zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 

ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 
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Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 

zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 

môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 

ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 

zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 

existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 

výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 

VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 

zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 

a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 

nevyžaduje,  

d) Neuplatňuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 

plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 

stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 

a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom 

v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 

ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   
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6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa 

realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 

riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 

a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 

výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 

aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 

spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 

registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 

zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 

VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 

účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 

záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 

Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 

z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 

alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 

zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 

dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 

a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
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Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 

príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 

oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 

postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 

k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 

skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 

Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 

zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak 

ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 

cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 

alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 

povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  a f) tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je 

možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 

podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou 
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sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 

sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa 

dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 

na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 

oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik 

Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 

vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 

došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa 

nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 

sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu 

najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 

Projektu,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od 

účinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 

a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku 

úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 

neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  
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6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 

táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 

Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 

vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 

Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z 

výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície 

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných 

ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 

akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 

hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 

Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 

žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 

z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené 

v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 

zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 

VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 

legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 

rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 

Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 

zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 

a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
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výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 

v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 

článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 

Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 

najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 

poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 

cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 

uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 

môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 

Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 

určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 

Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 

môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 

časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu v novom termíne, pričom:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným 

dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.  

(ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu, , ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od 

termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom  Začatia realizácie aktivít 

Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína 

plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o 

poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.    

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť 

dodatočnú lehotu.  

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít 

Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 

Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení 
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dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa 

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.  

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 

v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 

takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 

na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) 

bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký 

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 

stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade 

významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a  

audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 

povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu 

v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. 

Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných 

podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné 

prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 

ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 

cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa 
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odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou 

žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa 

žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 

18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 

znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 

konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 

skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 

predstavujú významnejšiu zmenu.  

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku 

musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako 

nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa 

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 

oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 

zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 

O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 

V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnejšej zmeny. 

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 

článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 

tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 

k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 

alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia 

žiadosti o zmenu,  
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d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 

dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 

čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 

strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, 

odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy 

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; 

v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ 

povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 

strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa 

článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe 

metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 

medzery. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 
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poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 

sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 

a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 

a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 

článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania 

týchto skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 

fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
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strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 

využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 

odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú 

všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v 

mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 

by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali.“ 

 

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP sa 

ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného 

obstarávania. 

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP sa ruší 

a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí 

prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade  

s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 
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obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 

účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 

rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 2 Rozpočet Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Trnave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja 

 

Za Prijímateľa v Horných Orešanoch, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Jarmila Petrovičová, starostka obce Horné Orešany 

  



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavbaNázov projektu:

302021H661Kód projektu:

NFP302020H661Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oblasť intervencie: 052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu

SK245600000000100
2897012

Prima banka
Slovensko, a.s.

17.10.2017 31.12.2023

Refundácia: BankaIBAN Platnosť od Platnosť do

Forma financovania:

SK245600000000100
2897012

Prima banka
Slovensko, a.s.

17.10.2017 31.12.2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Trnava Horné Orešany1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
8Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

3.2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

10.2018Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: OBEC HORNÉ OREŠANY 00312533Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou1.

302H66100002 - Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy2.

302H66100003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy3.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: publicita projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou 60

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
materských škôl

Celková cieľová hodnota: 60,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0067 Merná jednotka: osoby

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy 0,0001

Merateľný ukazovateľ: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových
plynov

Celková cieľová hodnota: 0,0001

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0103 Merná jednotka: t ekviv. CO2

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených materských škôl

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0300 Merná jednotka: počet

24.8.2018 10:21
 z 74Predmet podpory



00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou 1

Merateľný ukazovateľ: Počet renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0374 Merná jednotka: počet

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou 579,7

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 579,7000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0614 Merná jednotka: m2

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou 0

Merateľný ukazovateľ: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy  na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0617 Merná jednotka: m2

00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy 0,0001

Merateľný ukazovateľ: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo
verejných budovách

Celková cieľová hodnota: 0,0001

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0700 Merná jednotka: kWh/rok
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00312533OBEC HORNÉ OREŠANYSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302H66100002 - Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených materských škôl materiálno-
technickým vybavením

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0867 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0067 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry materských škôl

osoby 60,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií
skleníkových plynov

t ekviv. CO2 0,0001 Áno UR Súčet

P0300 Počet podporených materských škôl počet 1,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0614 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2 579,7000 Nie PraN, UR Súčet

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy  na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej
energie vo verejných budovách

kWh/rok 0,0001 Áno UR Súčet

P0867 Počet podporených materských škôl
materiálno-technickým vybavením

počet 1,0000 Nie N/A Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
Subjekt: OBEC HORNÉ OREŠANY

Výška oprávnených výdavkov: 203 210,75 €

00312533Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 302H66100001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy
prístavbou

123 738,68 €

021 - Stavby
Poznámka: po kontrole VO

123 738,68 €Skupina výdavku:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 302H66100002 - Obstaranie materiálno – technického vybavenia
materskej školy

3 680,33 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: po kontrole VO

3 680,33 €Skupina výdavku:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 302H66100003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej
školy

75 791,74 €

021 - Stavby
Poznámka: Po kontrole VO

75 791,74 €Skupina výdavku:

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oprávnený výdavok

Podporné aktivity: 302H661P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

518 - Ostatné služby 0,00 €Skupina výdavku:

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

203 210,75 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

193 050,21 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

10 160,54 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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                                 Príloha č.2 Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Spolufinancovanie NFP z COV 

(%)
95,00% 85,00%

Splufinancovanie 

zdroja ŠR z COV (%)
10,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

5,00% Platca DPH NIE

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky              (EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 10 = 7-8          

Hlavná aktivita č. 1 Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou

Stavebné práce 021 Stavby súbor 1,00 119 758,06 119 758,06 143 709,68 123 738,68 117 551,75 19 971,00

119 758,06 143 709,68 123 738,68 117 551,75 19 971,00

Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy

Materiálno - technické vybavenie

022 Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

súbor 1,00 8 203,91 8 203,91 9 844,69 3 680,33 3 496,31 6 164,36

8 203,91 9 844,69 3 680,33 3 496,31 6 164,36

Hlavná aktivita č. 3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena bez 

DPH

[EUR]

Cena celkom bez DPH 

[EUR]

Cena celkom 

s DPH [EUR]

Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy
021 Stavby súbor 1,00 69 312,68 69 312,68 83175,21 75 791,74 72 002,15 7 383,47

69 312,68 83 175,21 75 791,74 72 002,15 7 383,47

197 274,65 236 729,58 203 210,75 193 050,21 33 518,83

Publicita a iné podporné aktivity

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

% pracovného času na 

projekt

Hrubá mzda/ odmena za 

mernú jednotku (EUR)

Zákonné odvody 

zamestnávateľa za 

mernú jednotku (EUR)

Celková cena práce za 

projekt                 (EUR)

z toho                          

NFP                      (EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 274,65 236 729,58 203 210,75 193 050,21 33 518,83

Podporné aktivity projektu

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu

Rozpočet projektu 

Obec Horné Orešany

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavba

Spolufinancovanie 

zdroja EÚ z COV (%)

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

SPOLU Hlavná aktivita č. 3

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

SPOLU Hlavná aktivita č. 2



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 

bez DPH

Oprávnené výdavky bez 

DPH

Neoprávnené výdavky bez 

DPH

1

Odkopávka a prekopávka 

nezapažená v hornine 3, do 100 

m3

021 Stavby m3 98,04 5,33 522,45 0,00 522,45

2

Odkopávky a prekopávky 

nezapažené. Príplatok k cenám 

za lepivosť horniny 3

021 Stavby m3 98,04 0,88 86,47 0,00 86,47

3
Výkop ryhy do šírky 600 mm v 

horn.3 do 100 m3
021 Stavby m3 31,55 23,89 753,55 0,00 753,55

4

Príplatok k cene za lepivosť pri 

hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

021 Stavby M3 31,55 6,78 213,72 0,00 213,72

5

Vodorovné premiestnenie 

výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

021 Stavby m3 129,58 3,93 509,65 0,00 509,65

6

Vodorovné premiestnenie 

výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 2202,91 0,39 867,95 0,00 867,95

7
Uloženie sypaniny na skládky do 

100 m3
021 Stavby M3 129,58 0,76 98,74 0,00 98,74

8
Poplatok za skladovanie - zemina 

a kamenivo (17 05) ostatné
021 Stavby t 233,25 4,97 1158,08 0,00 1158,08

9

Násyp pod základové  

konštrukcie so zhutnením z  

kameniva hrubého drveného fr.32-

63 mm

021 Stavby m3 22,50 35,38 795,89 0,00 795,89

10
Betón základových dosiek, 

železový (bez výstuže), tr.C 20/25 
021 Stavby m3 23,17 97,66 2262,88 0,00 2262,88

11
Debnenie stien základových 

dosiek, zhotovenie-dielce
021 Stavby m2 11,76 11,88 139,70 0,00 139,70

12
Debnenie stien základových 

dosiek, odstránenie-dielce
021 Stavby m2 11,76 2,49 29,28 0,00 29,28

13

Výstuž základových dosiek zo 

zvár. sietí KARI, priemer drôtu 

8/8 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

021 Stavby m2 187,46 6,20 1162,83 0,00 1162,83

14

Murivo základových pásov (m3) 

PREMAC 50x30x25 s betónovou 

výplňou C 16/20 hr. 300 mm

021 Stavby m3 5,29 157,07 830,57 0,00 830,57

15
Betón základových pásov, prostý 

tr. C 20/25
021 Stavby m3 23,83 96,48 2298,83 0,00 2298,83

16

Výstuž pre murivo základových 

pásov PREMAC s betónovou 

výplňou z ocele 10505

021 Stavby t 0,18 1116,74 203,25 0,00 203,25

17

Murivo nosné (m3) z tvárnic 

YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK 

Lambda+, na MVC a maltu 

YTONG (300x249x599)

021 Stavby m3 34,57 155,66 5380,68 5380,68 0,00

18

Murivo nosné (m3) z tvárnic 

YTONG hr. 250 mm P2-500 PD, 

na MVC a maltu YTONG 

(250x249x599)

021 Stavby m3 8,30 162,25 1347,02 1347,02 0,00

19

Murivo nosné (m3) PREMAC 

50x25x25 s betónovou výplňou 

hr. 25 cm

021 Stavby M3 8,03 161,03 1293,73 1293,73 0,00

20

Výstuž pre murivo nosné 

PREMAC s betónovou výplňou z 

ocele 10505

021 Stavby t 0,60 1222,60 731,12 731,12 0,00

21

Nosný preklad YTONG šírky 250 

mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 

mm

021 Stavby ks 2,00 47,42 94,83 94,83 0,00

22

Nosný preklad YTONG šírky 300 

mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 

mm

021 Stavby ks 3,00 86,58 259,73 259,73 0,00

23

Samonosný preklad PORFIX, 

šírky 100 mm, výšky 250 mm, 

dĺžky 1200 mm

021 Stavby ks 3,00 11,71 35,12 35,12 0,00

24

Samonosný preklad PORFIX, 

šírky 100 mm, výšky 250 mm, 

dĺžky 2500 mm

021 Stavby ks 1,00 23,22 23,22 23,22 0,00

25

Samonosný preklad PORFIX, 

šírky 150 mm, výšky 250 mm, 

dĺžky 2500 mm

021 Stavby ks 1,00 33,52 33,52 33,52 0,00

26
Betón prekladov železový (bez 

výstuže) tr.C 20/25
021 Stavby m3 5,09 107,01 544,67 544,67 0,00

27

Debnenie prekladu  vrátane 

podpornej konštrukcie výšky do 4 

m zhotovenie

021 Stavby m2 44,66 16,67 744,66 744,66 0,00

28

Debnenie prekladu  vrátane 

podpornej konštrukcie výšky do 4 

m odstránenie

021 Stavby m2 44,66 6,13 273,94 273,94 0,00

29 Výstuž prekladov z ocele 10505 021 Stavby t 0,61 1488,84 911,17 911,17 0,00

30

Betón stĺpov a pilierov hranatých, 

ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 

železový (bez výstuže) tr.C 20/25

021 Stavby m3 1,39 96,45 134,16 134,16 0,00

31

Debnenie hranatých stĺpov 

prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, 

zhotovenie-dielce

021 Stavby m2 16,20 16,11 261,03 261,03 0,00

32

Debnenie hranatých stĺpov 

prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, 

odstránenie-dielce

021 Stavby m2 16,20 2,88 46,61 46,61 0,00

33
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok 

hranatých z bet. ocele 10505
021 Stavby t 0,20 1417,34 277,80 277,80 0,00

34

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 

mm P2-500 hladkých, na MVC a 

maltu YTONG (100x249x599)

021 Stavby m2 32,55 22,14 720,43 720,43 0,00

35

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 

mm P2-500 hladkých, na MVC a 

maltu YTONG (150x249x599)

021 Stavby m2 23,22 27,72 643,73 643,73 0,00

36
Ukotvenie priečok k murovaným 

konštrukciám
021 Stavby m 16,50 2,25 37,14 37,14 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavná aktivita č. 1 Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Obec Horné Orešany

Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany- prístavba

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám



37
Betón stropov doskových a 

trámových,  železový tr.C 20/25
021 Stavby m3 28,04 98,15 2752,43 0,00 2752,43

38
Debnenie stropov doskových 

zhotovenie-dielce
021 Stavby M2 139,26 10,11 1408,02 1408,02 0,00

39
Debnenie stropov doskových 

odstránenie-dielce
021 Stavby M2 139,26 4,16 579,86 579,86 0,00

40

Podporná konštrukcia stropov 

výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 

kPa zhotovenie

021 Stavby m2 139,26 9,18 1278,93 1278,93 0,00

41

Podporná konštrukcia stropov 

výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 

kPa odstránenie

021 Stavby m2 139,26 2,43 338,95 338,95 0,00

42

Výstuž stropov doskových, 

trámových, 

vložkových,konzolových alebo 

balkónových, 10505

021 Stavby t 3,36 1475,14 4956,46 3783,48 1172,99

43
Betón stužujúcich pásov a vencov 

železový tr. C 20/25
021 Stavby m3 4,30 105,64 453,72 453,72 0,00

44

Debnenie bočníc stužujúcich 

pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie

021 Stavby M2 28,65 7,93 227,07 227,07 0,00

45

Debnenie bočníc stužujúcich 

pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie

021 Stavby M2 28,65 2,99 85,73 85,73 0,00

46
Výstuž stužujúcich pásov a 

vencov z betonárskej ocele 10505
021 Stavby t 0,34 1444,03 496,75 496,75 0,00

47

Podklad alebo kryt z kameniva 

hrubého drveného veľ. 32-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 

mm

021 Stavby m2 74,47 6,36 473,67 473,67 0,00

48
Podklad z podkladového betónu 

PB I tr. C 20/25 hr. 130 mm
021 Stavby m2 74,47 14,22 1058,67 1058,67 0,00

49
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 

cm pre peších do 20 m2
021 Stavby m2 74,47 17,33 1290,26 1290,26 0,00

50

SEMMELROCK CITYTOP 

systémová betónová dlažba s 

fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 

20/20, 30/20, 30/30)

021 Stavby m2 75,95 12,98 985,73 985,73 0,00

51

Zakrývanie výplní vnútorných 

okenných otvorov, predmetov a 

konštrukcií

021 Stavby m2 48,18 1,35 65,13 65,13 0,00

52

Vnútorná omietka vápenná, 

vápennocementová stropov 

rovných, rebrových, 

schodiskových konštrukcií, hrubá 

zatretá 

021 Stavby M2 139,26 5,56 774,26 774,26 0,00

53

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová stropov 

štuková

021 Stavby m2 139,26 11,23 1564,40 1564,40 0,00

54

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v 

schodisku hrubá zatretá

021 Stavby M2 328,75 5,50 1809,46 1809,46 0,00

55

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v 

schodisku stien štuková

021 Stavby m2 282,55 8,66 2447,76 2447,76 0,00

56

Omietka vápenná vnútorného 

ostenia okenného alebo dverného 

štuková

021 Stavby m2 12,35 13,73 169,55 169,55 0,00

57

Príplatok za zabudované 

omietniky v ploche stien (meria sa 

v m2 plochy)

021 Stavby m2 282,55 0,81 228,87 228,87 0,00

58

Príplatok za zabudované 

rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)

021 Stavby m 61,75 2,64 162,77 162,77 0,00

59
Potiahnutie vnútorných stien, 

sklotextílnou mriežkou
021 Stavby m2 33,78 5,23 176,59 176,59 0,00

60

Obklad vnútorných, vonkajších 

stien betónových konštrukcií do 

debnenia Styrodur hr. 50 mm

021 Stavby m2 22,87 17,54 401,17 401,17 0,00

61

Zakrývanie výplní vonkajších 

otvorov s rámami a zárubňami, 

zábradlí, oplechovania, atď. 

zhotovené z lešenia akýmkoľvek 

spôsobom

021 Stavby m2 48,18 1,40 67,21 67,21 0,00

62
Mazanina z betónu prostého (m3) 

tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm
021 Stavby m3 7,72 126,11 973,04 973,04 0,00

63

Výstuž mazanín z betónov (z 

kameniva) a z ľahkých betónov, 

zo zváraných sietí KARI, priemer 

drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 

100x100 mm

021 Stavby m2 160,75 5,06 814,04 814,04 0,00

64

Násyp z kameniva ťaženého na 

plochých strechách vodorovný 

alebo v spáde, s utlačením  

urovnaním povrchu

021 Stavby m3 9,14 52,74 482,23 482,23 0,00

65

Penetračný náter pred nanesením 

samonivelizačných poterov 

Baumit Grund (jednonásobný)

021 Stavby m2 87,90 0,96 84,74 84,74 0,00

66

Samonivelizačná podlahová 

stierka Baumit Nivello 30, triedy 

CT-C25-F7 , hr. 5 mm

021 Stavby m2 87,90 13,64 1199,04 1199,04 0,00

67

Montáž lešenia ľahkého 

pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 

m, výšky do 10 m

021 Stavby M2 198,00 1,90 375,80 375,80 0,00

68

Príplatok za prvý a každý ďalší i 

začatý mesiac použitia lešenia 

ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 

m, výšky do 10 m

021 Stavby M2 198,00 1,32 262,15 262,15 0,00

69

Demontáž lešenia ľahkého 

pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 

m, výšky do 10 m

021 Stavby M2 198,00 1,21 238,99 238,99 0,00

70

Lešenie ľahké pracovné pomocné 

s výškou lešeňovej podlahy nad 

1,20 do 1,90 m

021 Stavby m2 128,60 3,50 450,36 450,36 0,00

71
Vyčistenie budov pri výške 

podlaží do 4m
021 Stavby m2 128,60 3,69 475,05 475,05 0,00

72
PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 

150 (hliníkový)
021 Stavby m 18,50 6,95 128,54 128,54 0,00

73
BASF okenný APU profil s 

integrovanou tkaninou
021 Stavby m 61,75 4,43 273,55 273,55 0,00



74
BASF Rohový PVC profil s 

integrovanou tkaninou 100x100
021 Stavby m 48,80 2,31 112,58 112,58 0,00

75

BASF Rohový PVC profil PLY PN 

s integrovanou tkaninou 100x100 - 

priznaný vo fasáde

021 Stavby m 22,25 3,29 73,29 73,29 0,00

76

Presun hmôt pre budovy  (801, 

803, 812), zvislá konštr. z tehál, 

tvárnic, z kovu výšky do 6 m

021 Stavby t 457,56 11,29 5163,97 5163,97 0,00

77

Zhotovenie izolácie proti zemnej 

vlhkosti vodorovná asfaltovým 

lakom za studena

021 Stavby m2 149,97 0,23 34,49 34,49 0,00

78
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 

sudoch
021 Stavby t 0,06 1464,61 87,88 87,88 0,00

79

Zhotovenie  izolácie proti zemnej 

vlhkosti zvislá asfaltovým lakom 

za studena

021 Stavby m2 23,53 0,26 6,07 6,07 0,00

80
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 

sudoch
021 Stavby t 0,01 1464,61 16,11 16,11 0,00

81

Zhotovenie  izolácie proti zemnej 

vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 

NAIP pritavením

021 Stavby m2 149,97 3,47 520,70 520,70 0,00

82

Asfaltovaný pás pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov 

GLASBIT G 200 S 40

021 Stavby m2 172,47 4,55 784,38 784,38 0,00

83

Izolácia proti zemnej vlhkosti s 

protiradarovou odolnosťou 

FONDALINE S šírka 2 m zvislá

021 Stavby m2 47,05 3,94 185,57 185,57 0,00

84

Zhotovenie  izolácie proti zemnej 

vlhkosti a tlakovej vode zvislá 

NAIP pritavením

021 Stavby m2 23,53 3,76 88,48 88,48 0,00

85

Asfaltovaný pás pre spodné 

vrstvy hydroizolačných systémov 

GLASBIT G 200 S 40

021 Stavby m2 28,23 4,55 128,39 128,39 0,00

86

Jednozlož. silikátový 

hydroizolačný hmota Weber - 

Terranova, stierka, weber.terizol 

vodorovná

021 Stavby m2 17,40 10,53 183,27 183,27 0,00

87

Jednozlož. silikátový 

hydroizolačný hmota Weber - 

Terranova, stierka, weber.terizol 

zvislá

021 Stavby m2 46,20 12,21 563,96 563,96 0,00

88
Presun hmôt pre izoláciu proti 

vode v objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 25,99 2,55 66,28 0,00 66,28

89

Zhotovenie povlakovej krytiny 

striech plochých do 10° za 

studena asfaltovým lakom

021 Stavby m2 114,29 0,65 73,83 73,83 0,00

90
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 

sudoch
021 Stavby t 0,05 1464,61 67,37 67,37 0,00

91

Zhotovenie povlakovej krytiny 

stiech plochých do 10* pásmi 

pritavením NAIP na celej ploche, 

modifikované pásy v dvoch 

vrstvách

021 Stavby m2 114,29 7,07 808,25 808,25 0,00

92 Natavovacie asfaltové pásy 021 Stavby m2 131,43 6,78 890,71 890,71 0,00

93

Zhotovenie povlakovej krytiny 

striech plochých do 10° PVC-P 

fóliou upevnenou prikotvením so 

zvarením spoju

021 Stavby m2 118,93 4,12 490,33 490,33 0,00

94
810 hydroizolačná fólia hr.1,50 

mm, š.1,3m  šedá
021 Stavby m2 136,77 5,21 712,55 712,55 0,00

95

Zhotovenie povlakovej krytiny 

vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P 

na konštrukcie prevyšujúce 

úroveň strechy nad 50 cm 

prikotvením so zváraným spojom 

021 Stavby m2 24,60 6,88 169,27 169,27 0,00

96
810 hydroizolačná fólia hr.1,50 

mm, š.1,3m  šedá
021 Stavby m2 28,29 5,21 147,39 147,39 0,00

97

Detaily k termoplastom 

všeobecne, kútový uholník z 

hrubopoplastovaného plechu RŠ 

140 mm, ohyb 90-135°

021 Stavby m 41,00 8,01 328,29 328,29 0,00

98
FATRAFOL  kotviaca technika - 

rozperný nit do betónu
021 Stavby ks 328,00 0,19 61,99 61,99 0,00

99

Povlaková krytina - detaily k TPO 

fóliam osadenie hotovej strešnej 

vpuste

021 Stavby ks 2,00 17,24 34,48 34,48 0,00

100 Strešný vtok 021 Stavby ks 2,00 125,54 251,08 251,08 0,00

101

Detaily k termoplastom 

všeobecne, nárožný uholník z 

hrubopoplast. plechu RŠ 140 

mm, ohyb 90-135°

021 Stavby m 41,00 8,19 335,95 335,95 0,00

102
FATRAFOL  kotviaca technika - 

rozperný nit do betónu
021 Stavby ks 328,00 0,19 61,99 61,99 0,00

103

Detaily k termoplastom 

všeobecne, oplechovanie okraja 

odkvapovou lištou z hrubopolpast. 

plechu RŠ 140 mm

021 Stavby m 41,00 13,63 558,71 558,71 0,00

104
FATRAFOL  kotviaca technika - 

rozperný nit do betónu
021 Stavby ks 328,00 0,19 61,99 61,99 0,00

105

Položenie geotextílie vodorovne 

alebo zvislo na strechy ploché do 

10° 

021 Stavby m2 277,78 0,47 129,44 129,44 0,00

106

Geotextília netkaná 

polypropylénová Tatratex PP   

500

021 Stavby m2 319,44 1,72 548,48 548,48 0,00

107

Montáž podkladnej konštrukcie z 

OSB dosiek na atike šírky 311 - 

410 mm pod klampiarske 

konštrukcie

021 Stavby m 41,00 7,29 298,89 298,89 0,00

108
Doska drevoštiepková OSB 3 SE 

2500x1250x18 mm
021 Stavby m2 16,81 8,02 134,83 134,83 0,00

109

Presun hmôt pre izoláciu 

povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m

021 Stavby % 61,66 2,35 144,90 0,00 144,90

110
Zakrývanie tepelnej izolácie 

podláh fóliou 
021 Stavby m2 128,60 0,66 85,01 85,01 0,00

111
Parozábrana - fólia  PE hrúbka 

0,2 mm
021 Stavby m2 147,89 1,02 151,44 151,44 0,00

112
Montáž tepelnej izolácie na atiku z 

XPS do lepidla
021 Stavby m2 45,10 9,37 422,41 422,41 0,00

113
Styrodur 2800 C extrudovaný 

polystyrén - XPS hrúbka 100 mm
021 Stavby m2 46,00 23,22 1068,12 1068,12 0,00

114 Montáž parotesnej fólie 021 Stavby m2 38,44 1,45 55,58 55,58 0,00



115

Parozábrana JUTAFOL REFLEX 

150 (1,5 x 50bm), množstvo v 1 

role:75m2

021 Stavby m2 40,36 1,32 53,15 53,15 0,00

116
Presun hmôt pre izolácie tepelné 

v objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 141,31 1,30 183,71 0,00 183,71

117

Montáž viazaných konštrukcií 

krovov striech z reziva priemernej 

plochy do 120 cm2

021 Stavby m 22,00 4,57 100,47 100,47 0,00

118

Montáž viazaných konštrukcií 

krovov striech z reziva priemernej 

plochy 120-224 cm2

021 Stavby m 75,00 6,02 451,58 451,58 0,00

119

Montáž viazaných konštrukcií 

krovov striech z reziva priemernej 

plochy 224-288 cm2

021 Stavby m 19,00 8,38 159,24 159,24 0,00

120

Hranol mäkké rezivo - omietané 

smrekovec akosť I L=400-650cm 

160x160,180,220mm

021 Stavby m3 2,10 244,13 512,19 512,19 0,00

121

Montáž debnenia jednoduchých 

striech, na krokvy a kontralaty z 

dosiek s vetracou medzerou

021 Stavby m2 47,62 3,55 169,01 169,01 0,00

122

Neopracované dosky a fošne 

neomietané borovica akosť A 

hr.24-32mm x B=170-240mm

021 Stavby m3 1,20 227,04 272,45 272,45 0,00

123
Montáž latovania jednoduchých 

striech pre sklon do 60°
021 Stavby m 190,49 0,60 114,87 114,87 0,00

124
Montáž kontralát pre sklon nad 

35°
021 Stavby m 71,44 1,36 97,29 97,29 0,00

125
Laty smrek akosť I do 25cm2 

L=201-300 cm
021 Stavby m3 0,55 275,44 151,49 151,49 0,00

126

Spojovacie prostriedky  pre 

viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné 

konštr., spádové kliny - svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty

021 Stavby m3 3,85 28,41 109,39 109,39 0,00

127

Obloženie stropov alebo 

strešných podhľadov z dosiek 

OSB skrutkovaných na pero a 

drážku hr. dosky 15 mm

021 Stavby m2 19,68 10,08 198,24 198,24 0,00

128
Montáž obloženia stropov, 

podkladový rošt
021 Stavby m 31,20 3,37 105,08 105,08 0,00

129

Hranol mäkké rezivo - omietané 

smrek  hranolček neopracovaný 

akosť I do  75cm2 L=400-650cm

021 Stavby m3 0,10 255,37 25,03 25,03 0,00

130

Spojovacie prostriedky pre 

olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a 

stien - klince, závrtky

021 Stavby m2 19,68 0,62 12,24 12,24 0,00

131

Presun hmôt pre konštrukcie 

tesárske v objektoch výšky do 12 

m

021 Stavby t 2,44 42,51 103,55 103,55 0,00

132
Krytina LINDAB Topline LPA 

sklon strechy do 30°
021 Stavby m2 47,62 21,33 1015,61 1015,61 0,00

133
Krytina LINDAB - úžľabie, sklon 

strechy do 30°
021 Stavby m 8,50 9,67 82,23 82,23 0,00

134

Krytina LINDAB - hrebene z 

hrebenáčov s vetracím pásom, 

sklon strechy do 30°

021 Stavby m 9,00 13,55 121,94 121,94 0,00

135
Krytina LINDAB - odkvapové 

lemovanie, sklon strechy do 30°
021 Stavby m 10,00 5,58 55,81 55,81 0,00

136

Lemovanie z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, múrov na 

strechách s tvrdou krytinou r.š. 

400 mm

021 Stavby m 9,00 19,77 177,91 177,91 0,00

137

Žľaby z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, pododkvapové 

polkruhové r.š. 330 mm

021 Stavby m 10,00 24,86 248,56 248,56 0,00

138

Kotlík kónický z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, pre rúry s 

priemerom do 100 mm

021 Stavby ks 2,00 21,07 42,13 42,13 0,00

139

Kotlík zberný z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, pre rúry s 

priemerom D 80 - 120 mm

021 Stavby ks 2,00 58,63 117,26 117,26 0,00

140

Oplechovanie parapetov z 

hliníkového Al plechu, vrátane 

rohov r.š. 400 mm

021 Stavby m 12,70 14,63 185,75 185,75 0,00

141

Oplechovanie múrov, atík, 

nadmuroviek z plechov LINDAB 

rš. 500 mm

021 Stavby m 42,80 21,26 910,10 910,10 0,00

142

Zvodové rúry z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, kruhové 

priemer 100 mm

021 Stavby m 18,00 23,10 415,84 415,84 0,00

143

Presun hmôt pre konštrukcie 

klampiarske v objektoch výšky do 

6 m

021 Stavby % 33,73 1,85 62,40 0,00 62,40

144
Strešná fólia BRAMAC Top-RU 

od 22° do 35°, na krokvy
021 Stavby m2 47,62 7,73 368,17 368,17 0,00

145
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v 

objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 3,68 5,60 20,62 0,00 20,62

146

Montáž dverového krídla 

otočného dvojkrídlového 

poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

021 Stavby ks 2,00 31,19 62,37 62,37 0,00

147

Dvere vnútorné jednokrídlové, 

výplň papierová voština, povrch 

CPL laminát M13, mechanicky 

odolné 1/3 presklenie, šírka 600-

900 mm

021 Stavby ks 4,00 121,15 484,60 484,60 0,00

148

Montáž dverového krídla 

kompletiz.otváravého z tvrdého 

dreva alebo smrekovca, 

jednokrídlové

021 Stavby ks 5,00 14,09 70,46 70,46 0,00

149

Dvere vnútorné jednokrídlové, 

výplň DTD doska, povrch CPL 

laminát M10, mechanicky odolné 

plné, šírka 600-900 mm

021 Stavby ks 5,00 109,68 548,40 548,40 0,00

150

Montáž parapetnej dosky 

plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 

do 1000 mm

021 Stavby ks 12,70 5,79 73,55 73,55 0,00



151

Vnútorné parapetné dosky 

plastové komôrkové,B=300mm 

biela, mramor, buk, zlatý dub

021 Stavby m 12,95 17,88 231,55 231,55 0,00

152

Montáž zárubní obložkových pre 

dvere jednokrídlové hr.steny do 

170 mm

021 Stavby ks 5,00 45,68 228,40 228,40 0,00

153

Zárubňa vnútorná obložková 

PRAKTIK, DTD doska, povrch 

CPL laminát, rozmer 600-

900/1970 mm, pre stenu hrúbky 

60-170 mm, pre jednokrídlové 

dvere

021 Stavby ks 5,00 93,54 467,71 467,71 0,00

154
Montáž zárubní obložkových pre 

dvere dvojkrídlové 
021 Stavby ks 2,00 56,71 113,43 113,43 0,00

155

Zárubňa vnútorná obložková, 

DTD doska, povrch CPL laminát, 

rozmer 1250-1850/1970 mm, pre 

stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

dvojkrídlové dvere

021 Stavby ks 2,00 107,35 214,69 214,69 0,00

156

Presun hmot pre konštrukcie 

stolárske v objektoch výšky do 6 

m

021 Stavby % 128,35 0,55 70,59 0,00 70,59

157
Montáž + dodávka oc. 

konštrukcie striešky 
021 Stavby ks 1,00 397,20 397,20 397,20 0,00

158

Presun hmôt pre kovové 

stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m

021 Stavby % 3,97 1,10 4,37 0,00 4,37

159
Montáž soklíkov z obkladačiek do 

malty veľ. 200 x 100 mm
021 Stavby m 27,15 2,93 79,52 79,52 0,00

160 Dlaždice keramické 021 Stavby m2 2,77 16,57 45,89 45,89 0,00

161

Montáž podláh z dlaždíc 

keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného v obmedzenom 

priestore veľ. 300 x 300 mm

021 Stavby m2 40,70 18,29 744,48 744,48 0,00

162 Dlaždice keramické 021 Stavby m2 41,51 17,45 724,38 724,38 0,00

163
Presun hmôt pre podlahy z 

dlaždíc v objektoch výšky do 6m
021 Stavby % 15,94 3,55 56,60 0,00 56,60

164

Montáž podlahových soklíkov 

alebo líšt obvodových 

skrutkovaním

021 Stavby m 90,00 2,33 209,25 209,25 0,00

165
Lišta soklová, STEPP, 

STANDRD, PARKETT PLUS
021 Stavby m 90,90 1,32 119,81 119,81 0,00

166

Montáž podlahy z laminátových a 

drevených parkiet, šírka do 190 

mm, položená voľne

021 Stavby m2 87,90 6,81 598,86 598,86 0,00

167 Laminátové parkety 021 Stavby m2 89,66 7,53 674,86 674,86 0,00

168

Montáž podložky vyrovnávacej a 

tlmiacej penovej hr. 2 mm pod 

plávajúce podlahy

021 Stavby m2 87,90 0,59 52,21 52,21 0,00

169
Podložka pod plávajúce podlahy 

biela hr. 2 mm MIRELON
021 Stavby m2 90,54 0,63 57,13 57,13 0,00

170
Montáž parozábrany pod 

plávajúce podlahy - fólia PE
021 Stavby m2 87,90 0,59 52,21 52,21 0,00

171
Parozábrana - fólia  PE hrúbka 

0,2 mm
021 Stavby m2 90,54 1,02 92,71 92,71 0,00

172

Presun hmôt pre podlahy vlysové 

a parketové v objektoch výšky do 

6 m

021 Stavby % 18,57 1,05 19,50 0,00 19,50

173

Montáž obkladov vnútor. stien z 

obkladačiek kladených do tmelu 

flexibilného v obmedzenom 

priestore veľ. 200x200 mm

021 Stavby m2 46,20 27,97 1292,17 1292,17 0,00

174 Obkladačky keramické 021 Stavby m2 47,12 16,80 791,87 791,87 0,00

175

Presun hmôt pre obklady 

keramické v objektoch výšky do 6 

m

021 Stavby % 20,84 2,00 41,68 0,00 41,68

176

Nátery tesárskych konštrukcií 

povrchová impregnácia 

Bochemitom QB

021 Stavby m2 257,33 3,19 821,12 821,12 0,00

177

Penetrovanie jednonásobné 

jemnozrnných podkladov na 

schodisku výšky nad 3, 80 m

021 Stavby m2 434,16 0,79 344,72 344,72 0,00

178

Zakrývanie otvorov, podláh a 

zariadení fóliou v miestnostiach 

alebo na schodisku   

021 Stavby m2 48,18 0,66 31,70 31,70 0,00

179

Maľby z maliarskych zmesí 

Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné 

na jemnozrnný podklad výšky do 

3, 80 m   

021 Stavby m2 434,16 2,01 873,53 873,53 0,00

180

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  

hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím

021 Stavby m3 95,40 61,31 5848,59 5848,59 0,00

181

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh 

š do 600 mm ručným náradím v 

hornine tr. 3

021 Stavby m3 95,40 12,25 1169,03 1169,03 0,00

182

Vodorovné premiestnenie 

výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

021 Stavby m3 25,44 4,50 114,46 114,46 0,00

183

Vodorovné premiestnenie 

výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 432,48 0,45 194,18 194,18 0,00

184

Nakladanie neuľahnutého 

výkopku z hornín tr.1-4 do 100 

m3

021 Stavby m3 69,96 7,08 495,46 495,46 0,00

185
Uloženie sypaniny na skládky do 

100 m3
021 Stavby m3 25,44 0,84 21,24 21,24 0,00

186
Poplatok za skladovanie - zemina 

a kamenivo (17 05) ostatné
021 Stavby t 45,79 11,42 522,95 522,95 0,00

187

Zásyp sypaninou so zhutnením 

jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

021 Stavby m3 69,96 3,55 248,08 248,08 0,00

188

Obsyp potrubia sypaninou z 

vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 15,90 15,46 245,85 245,85 0,00

189 Kamenivo drvené drobné 0-2 a 021 Stavby t 28,62 14,16 405,32 405,32 0,00

190

Lôžko pod potrubie, stoky a 

drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 

63 mm

021 Stavby m3 9,54 29,25 279,05 279,05 0,00



191

Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho 

priemeru 32 mm

021 Stavby m 15,00 1,28 19,14 19,14 0,00

192

HDPE rúra PE100 rúra 

32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre 

tlakový rozvod pitnej vody 

PIPELIFE

021 Stavby m 15,45 0,93 14,42 14,42 0,00

193

Montáž potrubia z kanalizačných 

rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% 

DN 110

021 Stavby m 13,00 1,74 22,56 22,56 0,00

194
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 

hrdlom 110x 3.0x1000mm
021 Stavby ks 13,39 5,61 75,06 75,06 0,00

195

Montáž potrubia z kanalizačných 

rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% 

DN 125

021 Stavby m 25,00 1,82 45,38 45,38 0,00

196
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 

hrdlom 125x 3.1x1000mm
021 Stavby ks 25,75 6,59 169,80 169,80 0,00

197

Montáž tvarovky na potrubí z rúr 

z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom, odbočná DN 

125

021 Stavby ks 9,00 2,71 24,37 24,37 0,00

198
PVC odbočka 125/100/45°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 3,00 3,80 11,39 11,39 0,00

199
PVC odbočka 125/125/45°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 6,00 4,26 25,57 25,57 0,00

200

Montáž tvarovky na potrubí z rúr 

z tvrdého PVC tesn. gumovým 

krúžkom, jednoosá DN 125 mm

021 Stavby ks 23,00 2,38 54,76 54,76 0,00

201
PVC redukcia 125/100-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 6,00 1,44 8,61 8,61 0,00

202
PVC redukcia 100/50-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 4,00 1,44 5,74 5,74 0,00

203
PVC koleno 125/45°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 1,00 1,79 1,79 1,79 0,00

204
PVC koleno 110/45°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 2,00 1,39 2,78 2,78 0,00

205
PVC koleno 110/87°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 5,00 1,71 8,55 8,55 0,00

206
PVC koleno 125/87°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 5,00 2,75 13,74 13,74 0,00

207

Výrez a montáž odbočnej 

tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

DN 200

021 Stavby ks 1,00 14,00 14,00 14,00 0,00

208
PVC odbočka 200/125/45°-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
021 Stavby ks 1,00 12,62 12,62 12,62 0,00

209

Montáž vodovodnej armatúry na 

potrubí, ventil hlavný pre prípojky 

DN 32

021 Stavby ks 1,00 6,49 6,49 6,49 0,00

210
Posúvač pre domové prípojky DN 

5/4", PN 16 na vodu, HAWLE
021 Stavby ks 1,00 109,07 109,07 109,07 0,00

211
Zemná súprava teleskopická 

RD=1.30-1.80 m DN  50   voda
021 Stavby ks 1,00 60,86 60,86 60,86 0,00

212

Montáž navrtávacieho pásu s 

ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr 

liat., oceľ., plast., DN 100

021 Stavby ks 1,00 45,29 45,29 45,29 0,00

213

Navrtávací pás univerzálny 

závitový výstup DN 100-5/4" na 

vodu, HAWLE

021 Stavby ks 1,00 68,57 68,57 68,57 0,00

214

Preplach a dezinfekcia 

vodovodného potrubia DN od 40 

do 70

021 Stavby m 15,00 2,91 43,64 43,64 0,00

215

Ostatné práce na rúrovom 

vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80

021 Stavby m 15,00 0,63 9,51 9,51 0,00

216
Skúška tesnosti kanalizácie D 

150
021 Stavby m 38,00 1,46 55,40 55,40 0,00

217
Osadenie poklopu liatinového 

ventilového
021 Stavby ks 1,00 12,89 12,89 12,89 0,00

218

Vodárenské armatúry   Uličný 

poklop "tuhý" - ťažký pre domové 

prípojky    Hawle s.r.o.

021 Stavby ks 1,00 26,05 26,05 26,05 0,00

219
Vyhľadávací vodič na potrubí 

PVC DN do 150 mm
021 Stavby m 15,00 1,12 16,76 16,76 0,00

220
Označenie vodovodného potrubia 

bielou výstražnou fóliou
021 Stavby m 15,00 0,73 10,89 10,89 0,00

221

Presun hmôt pre rúrové vedenie 

hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

021 Stavby t 46,84 28,74 1346,23 1346,23 0,00

222
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 

mm,vnút.priemer do 38
021 Stavby m 36,00 2,36 84,82 84,82 0,00

223
Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica 

AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 26,00 0,47 12,19 12,19 0,00

224
Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica 

AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 6,00 0,52 3,14 3,14 0,00

225
Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica 

AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 4,00 0,69 2,77 2,77 0,00

226
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 

mm,vnút.priemer do 38
021 Stavby m 21,00 2,48 52,16 52,16 0,00

227
Tubolit DG 22 x 20 izolácia-

trubica AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 14,00 1,34 18,72 18,72 0,00

228
Tubolit DG 28 x 20 izolácia-

trubica AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 5,00 1,57 7,84 7,84 0,00

229
Tubolit DG 35 x 20 izolácia-

trubica AZ FLEX Armacell
021 Stavby m 2,00 1,73 3,46 3,46 0,00

230

Presun hmôt pre izolácie tepelné 

v objektoch výšky nad 36 m do 

48 m

021 Stavby % 1,85 1,95 3,61 0,00 3,61

231
Potrubie z PVC - U odpadové 

ležaté hrdlové D 50 x1, 8
021 Stavby m 25,00 14,41 360,33 360,33 0,00

232
Potrubie z PVC - U odpadové 

hrdlové D 110x2, 2
021 Stavby m 15,00 15,56 233,46 233,46 0,00

233
Montáž podlahového vpustu s 

vodorovným odtokom DN 50
021 Stavby ks 1,00 6,29 6,29 6,29 0,00

234

Podlahový vpust HL300R, DN 50, 

(0,5 l/s), horizontálny odtok, 

izolačná príruba, krytka d 112 

mm, rám d 131 mm, PE/nerezová 

oceľ

021 Stavby ks 1,00 51,67 51,67 51,67 0,00

235
Ventilačné hlavice strešná - 

plastové DN 100 HUL 810
021 Stavby ks 1,00 23,27 23,27 23,27 0,00

236

Ostatné - skúška tesnosti 

kanalizácie v objektoch vodou do 

DN 125

021 Stavby m 40,00 0,73 29,00 29,00 0,00



237

Presun hmôt pre vnútornú 

kanalizáciu v objektoch výšky nad 

36 do 48 m

021 Stavby % 7,04 1,30 9,15 0,00 9,15

238
Potrubie z plastických rúr PeX 

D20/2,0 lisovaním
021 Stavby m 40,00 10,90 435,80 435,80 0,00

239
Potrubie z plastických rúr PeX 

D26/3,0 lisovaním
021 Stavby m 11,00 14,76 162,36 162,36 0,00

240
Potrubie z plastických rúr PeX 

D32/3,0 lisovaním
021 Stavby m 6,00 19,91 119,48 119,48 0,00

241
Montáž spätného ventilu 

závitového G 1/2
021 Stavby ks 1,00 2,26 2,26 2,26 0,00

242
spätný ventil, 1/2", PN 16, 

mosadz "CR", disk plast IVAR
021 Stavby ks 1,00 14,96 14,96 14,96 0,00

243

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.

plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 

ventilov G 1/2

021 Stavby ks 1,00 4,18 4,18 4,18 0,00

244
Kohút plniaci a vypúšťací K 310, 

PN 10, D 15 mm
021 Stavby ks 1,00 3,95 3,95 3,95 0,00

245
Montáž armatúry s dvoma 

závitmi, posúvač klinový G 1
021 Stavby ks 4,00 3,55 14,18 14,18 0,00

246
Ventil k armaturám priamy 

priechodný KE  83 E 1"
021 Stavby ks 2,00 7,66 15,32 15,32 0,00

247

Vodorovná spätná klapka Clapet, 

1", mäkké tesnenie, mosadz OT 

58

021 Stavby ks 1,00 13,02 13,02 13,02 0,00

248 Filter závitový, 1", mosadz OT 58 021 Stavby ks 1,00 10,28 10,28 10,28 0,00

249
Tlaková skúška vodovodného 

potrubia závitového do DN 50
021 Stavby m 57,00 1,42 80,66 80,66 0,00

250
Prepláchnutie a dezinfekcia 

vodovodného potrubia do DN 80
021 Stavby m 57,00 0,96 54,66 54,66 0,00

251

Presun hmôt pre vnútorný 

vodovod v objektoch výšky nad 

36 do 48 m

021 Stavby % 9,31 1,30 12,10 0,00 12,10

252 Montáž úpravovne vody 021 Stavby súb. 1,00 53,79 53,79 53,79 0,00

253
Zmäkčovací filter pre úpravu 

vody, IVAR.DOSAPHOS 250
021 Stavby ks 1,00 285,84 285,84 285,84 0,00

254
Montáž záchodovej misy 

kombinovanej s rovným odpadom
021 Stavby súb. 4,00 57,07 228,27 228,27 0,00

255 Misa kombinovaná stojacia (malá) 021 Stavby ks 4,00 229,39 917,55 917,55 0,00

256

Montáž predstenového systému 

záchodov do kombinovaných 

stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

021 Stavby súb. 1,00 73,31 73,31 73,31 0,00

257

DuoFix pre WC Sigma UP320, 

1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 

mm, s variabilnou výškou, plast, 

GEBERIT

021 Stavby ks 1,00 815,81 815,81 815,81 0,00

258

Ovládacie tlačidlo Sigma20, 

246x164 mm, biela/lesklý 

chróm/biela, GEBERIT

021 Stavby ks 1,00 124,86 124,86 124,86 0,00

259
Montáž záchodu do 

predstenového systému  
021 Stavby ks 1,00 13,37 13,37 13,37 0,00

260 Klozet závesný 021 Stavby ks 1,00 258,68 258,68 258,68 0,00

261
Montáž umývadla na skrutky do 

muriva, bez výtokovej armatúry
021 Stavby súb. 5,00 51,36 256,79 256,79 0,00

262
Umývadlo keramické, 

550x370x175 mm, biela
021 Stavby ks 4,00 130,80 523,18 523,18 0,00

263
Umývadielko keramické, 

450x230x155 mm, biela
021 Stavby ks 1,00 110,63 110,63 110,63 0,00

264

Montáž - vanička sprchová 

akrylátová štvorcová 800x800 

mm

021 Stavby súb. 1,00 73,52 73,52 73,52 0,00

265
Vanička sprchová akrylátová, 

80x80 cm biela
021 Stavby ks 1,00 473,33 473,33 473,33 0,00

266

Montáž doplnkov zariadení 

kúpeľní a záchodov, toaletná 

doska 

021 Stavby súb. 5,00 9,58 47,89 47,89 0,00

267 Doska toaletná 021 Stavby ks 5,00 56,84 284,21 284,21 0,00

268
Montáž výlevky keramickej 

závesnej bez výtokovej armatúry
021 Stavby súb. 1,00 32,66 32,66 32,66 0,00

269

Závesná výlevka, 425x500x450 

mm, keramika, plastová mreža 

biela

021 Stavby ks 1,00 317,14 317,14 317,14 0,00

270
Montáž ventilu bez pripojovacej 

rúrky G 1/2
021 Stavby súb. 14,00 11,80 165,13 165,13 0,00

271

Ventil pre hygienické a 

zdravotnické zariadenia rohový 

mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom 

T 13

021 Stavby ks 14,00 12,35 172,94 172,94 0,00

272

Montáž batérie umývadlovej a 

drezovej nástennej pákovej, alebo 

klasickej

021 Stavby ks 1,00 14,13 14,13 14,13 0,00

273 Drezová nástenná batéria 021 Stavby ks 1,00 154,67 154,67 154,67 0,00

274

Montáž batérií umývadlových 

stojankových pákových alebo 

klasických

021 Stavby ks 5,00 18,01 90,07 90,07 0,00

275 Umývadlová stojánková batéria 021 Stavby ks 5,00 173,61 868,05 868,05 0,00

276
Montáž batérie sprchovej 

nástennej pákovej, klasickej
021 Stavby ks 1,00 5,61 5,61 5,61 0,00

277 Sprchová batéria 021 Stavby ks 1,00 328,09 328,09 328,09 0,00

278
Montáž ventilu odpadového pre 

zariaďovacie predmety do DN 32
021 Stavby ks 5,00 6,79 33,96 33,96 0,00

279
Ventil odpadový umývadlový s 

retiazkou a zátkou
021 Stavby ks 5,00 35,58 177,90 177,90 0,00

280

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, 

umývadlová do D 32

021 Stavby ks 5,00 4,88 24,40 24,40 0,00

281

Zápachová uzávierka HL132/30, 

5/4˝ pripojenie prevlečná matica, 

umývadlá s krycou ružicou, odtok 

DN 32 ležatý, PP

021 Stavby ks 5,00 13,88 69,39 69,39 0,00

282

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, sprchovej 

do D 50

021 Stavby ks 1,00 4,93 4,93 4,93 0,00

283

Zápachová uzávierka HL514 

s odpadovým ventilom 6/4˝ s 

guľovým kĺbom, pre odpadové 

odtoky sprchovacích vaničiek DN 

52  mm, PP/PE - HD

021 Stavby ks 1,00 32,65 32,65 32,65 0,00

284

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, 

výlevkovej do D 40

021 Stavby ks 1,00 4,64 4,64 4,64 0,00



285

Zápachová uzávierka 

HL132.1/30, 5/4˝ pripojenie 

prevlečná matica, pre umývadlo, 

so spätnou klapkou a krycou 

ružicou na odtoku, DN 32 ležatý, 

PP

021 Stavby ks 1,00 23,77 23,77 23,77 0,00

286

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, ostatných 

typov do D 32

021 Stavby ks 1,00 4,18 4,18 4,18 0,00

287

Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 

l/s), prídavný protizápachový 

uzáver, vetranie a klimatizácia, 

PP

021 Stavby ks 1,00 25,28 25,28 25,28 0,00

288

Presun hmôt pre zariaďovacie 

predmety v objektoch výšky do 6 

m

021 Stavby % 67,51 1,30 87,76 0,00 87,76

289 Montáž skrinky na omietku 021 Stavby ks 1,00 13,46 13,46 13,46 0,00

290

Oceľová skrinka rozdeľovačov D, 

900x600mm s možnosťou 

osadenia na povrch alebo pod 

omietku

021 Stavby ks 1,00 130,11 130,11 130,11 0,00

291
Geodetické práce - vykonávané 

pred výstavbou (vytýčenie trasy)
021 Stavby eur 1,00 248,25 248,25 248,25 0,00

292 Spínač jednopólový -1, IP20 021 Stavby ks 4,00 7,92 31,70 31,70 0,00

293 Spínačsériový -5, IP20 021 Stavby ks 4,00 8,58 34,34 34,34 0,00

294 Prepínač striedavý -6, IP20 021 Stavby ks 4,00 9,25 36,98 36,98 0,00

295 Zásuvka 230V,16A, IP 20 021 Stavby ks 28,00 7,26 203,39 203,39 0,00

296 Krabica KP67/1 021 Stavby ks 46,00 0,24 10,95 10,95 0,00

297 Krabica Acidur 021 Stavby ks 20,00 10,57 211,32 211,32 0,00

298 svorky WAGO 021 Stavby ks 150,00 0,53 79,20 79,20 0,00

299 CXKE-R 3O x 1,5 021 Stavby m 120,00 1,26 150,60 150,60 0,00

300 CXKE-R 3J x 1,5 021 Stavby m 240,00 1,26 301,20 301,20 0,00

301 CXKE-R 3J x 2,5 021 Stavby m 200,00 1,85 369,80 369,80 0,00

302 CXKE-R 5J x 1,5 021 Stavby m 100,00 1,92 191,50 191,50 0,00

303 CXKE-R 4J x 16 021 Stavby m 35,00 8,19 286,58 286,58 0,00

304 CXKE-R 1x6mm  z-ž 021 Stavby m 50,00 1,32 66,05 66,05 0,00

305 Hmoždina HM8 021 Stavby ks 200,00 0,07 13,20 13,20 0,00

306 Hmoždina HM10 021 Stavby ks 100,00 0,09 9,20 9,20 0,00

307 A-sv. strop 230V 2x18W, IP20 021 Stavby ks 8,00 33,02 264,14 264,14 0,00

308
B-sv. nástenné, 230V 2x18W, 

IP20
021 Stavby ks 1,00 36,98 36,98 36,98 0,00

309
C-sv.  žiarivka, 230V 4x18W, 

IP20
021 Stavby ks 19,00 59,43 1129,19 1129,19 0,00

310 Skriňa KLV-36UPS-F 021 Stavby ks 1,00 52,83 52,83 52,83 0,00

311 Vypínač IS-25/3 021 Stavby ks 1,00 23,77 23,77 23,77 0,00

312 Zvodič prepätia SPCT2-280/4 021 Stavby ks 1,00 199,42 199,42 199,42 0,00

313 Istič PL7-B10/1 021 Stavby ks 5,00 7,92 39,62 39,62 0,00

314 Istič PL7-B16/1 021 Stavby ks 6,00 7,92 47,54 47,54 0,00

315 Istič PL7-B16/3 021 Stavby ks 2,00 36,98 73,96 73,96 0,00

316
Prúdový chránič PFL7-

10/1N/B/003
021 Stavby ks 1,00 85,85 85,85 85,85 0,00

317 Prúdový chránič PF7-40/4/003 021 Stavby ks 1,00 81,88 81,88 81,88 0,00

318 Pomocný materiál 021 Stavby ks 1,00 120,98 120,98 120,98 0,00

319 Montáž 021 Stavby ks 1,00 241,95 241,95 241,95 0,00

320 vodič AlMgSi o 8mm 021 Stavby m 100,00 1,06 105,70 105,70 0,00

321 vodič FeZn o 10mm 021 Stavby kg 15,00 1,98 29,72 29,72 0,00

322 podpera vedenia PV 021 Stavby ks 80,00 2,64 211,28 211,28 0,00

323 svorka SS 021 Stavby ks 10,00 0,66 6,60 6,60 0,00

324 svorka SK 021 Stavby ks 10,00 0,79 7,92 7,92 0,00

325 svorka SP1 021 Stavby ks 5,00 1,08 5,42 5,42 0,00

326 svorka skúšobná SZ 021 Stavby ks 4,00 2,38 9,51 9,51 0,00

327 ochranný uholník OU1,5 021 Stavby ks 4,00 15,85 63,39 63,39 0,00

328 Zemniaca tyč ZT 1,5 021 Stavby ks 12,00 18,49 221,88 221,88 0,00

329 Pomocný materiál 021 Stavby ks 1,00 132,07 132,07 132,07 0,00

330 Drobný pomocný material 021 Stavby kpl 1,00 96,78 96,78 96,78 0,00

331 Stavebné úpravy 021 Stavby kpl 1,00 836,82 836,82 836,82 0,00

332 Montážne práce 021 Stavby kpl 1,00 2510,46 2510,46 2510,46 0,00

333 Montáž svietidiel 021 Stavby kpl 1,00 406,77 406,77 406,77 0,00

334 Revízie 021 Stavby kpl 1,00 235,73 235,73 235,73 0,00

SPOLU - Rozšírenie kapacít 

existujúceho objektu materskej 

školy prístavbou

súbor 103115,56 16642,50

1 Zostava Hrad RZ03

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 482,50 482,50 0,00 482,50

2
Stolová doska JAVOR - 

šesťuholník 60 - javor

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 3,00 45,00 135,00 0,00 135,00

3
Nohy štvorcové JAVOR- 58cm - 

sada 4ks

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 3,00 19,58 58,75 0,00 58,75

4
Drevenná stolička JAVOR- výška 

sedu 35cm - žltá

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 18,00 28,75 517,50 0,00 517,50

5
Koberec Lienky - len na vonkajšie 

použitie

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 182,50 182,50 0,00 182,50

6 Stôl písací FUNNY

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 65,83 65,83 0,00 65,83

7
Kontajner k písaciemu stolu 

prírodný FUNNY

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 83,25 83,25 0,00 83,25

8 Kancelárska stolička Alex - sivá

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 55,75 55,75 0,00 55,75

9 Sklápateľné ležadlo - oranžové

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 20,00 34,92 698,33 0,00 698,33

10
Drevenná stolička BUK - výška 

sedu 35cm - žltá

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 24,00 27,42 658,00 0,00 658,00

11
Stolová doska BUK - obĺžnik - 

buková

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 4,00 35,83 143,33 0,00 143,33

Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školyHlavná aktivita č. 2



12
Kúpeľnové poločky s vešiakmi - 

pre 5 detí -biela

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 4,00 43,75 175,00 0,00 175,00

13
Nohy štvorcové - BUK -58cm - 

sada 4ks

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 4,00 19,58 78,33 0,00 78,33

14 Šatňa SD8

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 8,00 154,17 1233,33 0,00 1233,33

15 Šatňa SD4

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 4,00 88,33 353,33 0,00 353,33

16 Šatňa SL410

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 4,00 194,17 776,67 676,11 100,56

17 Vešiak s poličkou Obláčik 6 žltý

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 49,17 49,17 0,00 49,17

18 Lavička bez priehradok

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 2,00 33,25 66,50 0,00 66,50

19
roldor (600 š x 260 v x 60 h cm) 

buk

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,00 2390,83 2390,83 2390,83 0,00

spolu Materiálno - technické vybavenie

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

súbor 1,000 3 066,94 5 136,97

1

Montáž stien prevetrávanej 

fasády z fasádnych dosiek, s 

kombinovanou konštrukcou, 

uchytenie na nity, jednosmerná 

na drevený rošt s tepelnou 

izoláciou hr. 150 mm

021 Stavby m2 79,13 73,89 5846,71 5846,71 0,00

2 Doska fasádna 021 Stavby m2 83,08 37,49 3114,96 3114,96 0,00

3

Vonkajšia omietka stien 

tenkovrstvová BAUMIT, 

silikónová, Baumit SilikonTop, 

škrabaná, hr. 2 mm 

021 Stavby m2 120,78 13,42 1621,20 1621,20 0,00

4

Príprava vonkajšieho podkladu 

stien BAUMIT, Základný náter 

open (Baumit openPrimer)

021 Stavby m2 120,78 2,34 283,10 283,10 0,00

5

Kontaktný zatepľovací systém hr. 

150 mm BAUMIT STAR - 

minerálne riešenie, skrutkovacie 

kotvy

021 Stavby m2 91,63 53,66 4916,87 4916,87 0,00

6

Kontaktný zatepľovací systém hr. 

30 mm BAUMIT STAR - 

minerálne riešenie

021 Stavby m2 15,04 33,83 508,80 508,80 0,00

7

Kontaktný zatepľovací systém 

podzemných stien hr. 150 mm 

BAUMIT STAR (EPS-

PERIMETER), skrutkovacie kotvy

021 Stavby m2 44,70 41,24 1843,35 1843,35 0,00

8

Montáž tepelnej izolácie podláh 

polystyrénom, kladeným voľne v 

dvoch vrstvách

021 Stavby m2 128,60 1,61 207,56 207,56 0,00

9
EPS Roof 150S penový 

polystyrén hrúbka 150 mm
021 Stavby m2 131,17 17,06 2237,27 2237,27 0,00

10

Montáž tepelnej izolácie striech 

plochých do 10° spádovými 

doskami z polystyrénu v jednej 

vrstve

021 Stavby m2 118,93 1,25 148,42 148,42 0,00

11
EPS spádová doska  spádový 

penový polystyrén 150S
021 Stavby m3 14,27 169,12 2413,44 2413,44 0,00

12

Montáž TI striech plochých do 

10° polystyrénom, rozloženej v 

dvoch vrstvách, prikotvením

021 Stavby m2 152,73 6,95 1062,06 1062,06 0,00

13
EPS Roof 150S penový 

polystyrén hrúbka 150 mm
021 Stavby m2 116,57 17,06 1988,29 1988,29 0,00

14
EPS Roof 150S penový 

polystyrén hrúbka 200 mm
021 Stavby m2 198,89 21,31 4238,46 4238,46 0,00

15

Montáž okna plastového pre 

občiansku a bytovú výstavbu, za 

1 bm montáže   

021 Stavby m 87,74 13,39 1174,75 1174,75 0,00

16 Plastové okno  1900x1300 021 Stavby ks 1,00 417,06 417,06 417,06 0,00

17 Plastové okno  1900x700 021 Stavby ks 1,00 218,96 218,96 218,96 0,00

18 Plastové okno  1900x2250 021 Stavby ks 1,00 761,14 761,14 761,14 0,00

19 Plastové okno  3000x1750 021 Stavby ks 1,00 875,83 875,83 875,83 0,00

20 Plastové okno  4000x1750 021 Stavby ks 1,00 1146,92 1146,92 1146,92 0,00

21 Balkónové dvere 1100x2750 021 Stavby ks 1,00 563,03 563,03 563,03 0,00

22 Plastové okno  3000x2750 021 Stavby ks 2,00 1543,12 3086,24 3086,24 0,00

23 Plastové dvere  1100x2750  021 Stavby ks 1,00 886,25 886,25 886,25 0,00

24 Plastové dvere  1450x2750 021 Stavby ks 1,00 1209,47 1209,47 1209,47 0,00

25 Rekuperácia 021 Stavby kpl 1,00 5880,55 5880,55 0,00 5880,55

26
Montáž expanznej nádoby tlak 3 

bary s membránou 18 l
021 Stavby ks 1,00 4,35 4,35 4,35 0,00

27

Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 

bary s membránou 18 l šedá 

REFLEX

021 Stavby ks 1,00 41,97 41,97 41,97 0,00

28
Montáž tepelného čerpadla SPLIT 

3-12 kW (vzduch-voda)
021 Stavby ks 1,00 1502,41 1502,41 1502,41 0,00

29

Tepelné čerpadlo (vonkajšia a 

vnútorná jednotka + 

príslušenstvo)

021 Stavby sada 1,00 15143,25 15143,25 15143,25 0,00

30
Presun hmôt pre strojovne v 

objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 166,92 1,10 183,61 0,00 183,61

31

Potrubie z medených rúrok 

tvrdých spájaných lisovaním D 

12/1,0 mm

021 Stavby m 6,00 10,37 62,20 62,20 0,00

32

Potrubie z medených rúrok 

tvrdých spájaných lisovaním D 

15/1,0 mm

021 Stavby m 6,00 11,12 66,70 66,70 0,00

33

Potrubie z medených rúrok 

tvrdých spájaných lisovaním D 

22/1,0 mm

021 Stavby m 2,00 15,67 31,33 31,33 0,00

34

Potrubie z medených rúrok 

tvrdých spájaných lisovaním D 

28/1,0 mm

021 Stavby m 26,00 21,58 561,03 561,03 0,00

35

Potrubie z rúr REHAU, rúrka 

univerzálna RAUTITAN flex DN 

16,0x2,2 mm v tyčiach

021 Stavby m 16,00 13,49 215,79 215,79 0,00

Hlavná aktivita č. 3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy



36
Tlaková skúška medeného 

potrubia do D 35 mm
021 Stavby m 40,00 0,66 26,20 26,20 0,00

37
Tlaková skúška plastového 

potrubia do 32 mm
021 Stavby m 16,00 0,66 10,48 10,48 0,00

38
Presun hmôt pre rozvody potrubia 

v objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 9,74 1,40 13,63 0,00 13,63

39
Ventil odvzdušňovací závitový 

vykurovacích telies do G 3/8
021 Stavby ks 1,00 1,94 1,94 1,94 0,00

40

Ventil regulačný závitový s 

hlavicou termostatického 

ovládania V 4262 A - priamy G 

1/2

021 Stavby ks 1,00 18,59 18,59 18,59 0,00

41

Termostatická hlavica 

kvapalinová, M 30 x 1,5, + 6,5°až 

+28°C, chróm, plast IVAR

021 Stavby ks 1,00 15,21 15,21 15,21 0,00

42
Presun hmôt pre armatúry v 

objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 0,36 0,25 0,09 0,00 0,09

43

Montáž vykurovacieho telesa 

rúrkového elektrického výšky 

1820 mm   

021 Stavby ks 1,00 10,72 10,72 10,72 0,00

44

Vykurovací rebrík radiátor 

KORADO oceľ.rebrík KORALUX 

LINEAR CLASSICKLC 600 x 

1820

021 Stavby ks 1,00 59,64 59,64 59,64 0,00

45

Vykurovacia tyč s regulátorom 

500 W pre radiátor KORADO 

RADIK COMBI a KORALUX 

elektrický

021 Stavby ks 1,00 81,14 81,14 81,14 0,00

46

Podlahové kúrenie REHAU s 

izolovanou systémovou doskou 

Varionova 30-2 potrubie 

RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 

mm

021 Stavby m2 121,00 30,82 3728,86 3728,86 0,00

47
Montáž zostavy rozdeľovač / 

zberač na stenu typ 9 cestný
021 Stavby ks 2,00 9,07 18,13 18,13 0,00

48

Set guľových kohútov pre HKVD 

SX-AG, HLV SX 1“ (priame) na 

pripojenie k rozdeľovaču REHAU

021 Stavby pár 2,00 27,80 55,60 55,60 0,00

49

Zostava rozdeľovač/zberač - bez 

skrine, 1" x EK, 9cestný P3/N3, 

mosadz OT 58, obj.č. 

553677DVP IVAR

021 Stavby ks 2,00 228,43 456,87 456,87 0,00

50
Montáž skrinky rozdeľovača pod 

omietku 9-12 okruhov
021 Stavby ks 2,00 9,98 19,96 19,96 0,00

51

Skrinka rozdelovača UP 110/550, 

9-12 okruhov, materiál: plech 

REHAU

021 Stavby ks 2,00 128,65 257,29 257,29 0,00

52
Presun hmôt pre vykurovacie 

telesá v objektoch výšky do 6 m
021 Stavby % 46,88 1,60 75,01 0,00 75,01

SPOLU - Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy 

materskej školy

súbor 63159,79 6152,89

1. Podporné aktivity 518 Ostatné služby súbor 0,000 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

197 274,65 169 342,29 27 932,36

39 454,93 33 868,46 5 586,47

236 729,58 203 210,75 33 518,83Celkom s DPH:

Celkom:

Podporné aktivity projektu

DPH:


